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Untuk Siaran Segera 

 

 

 PENJELASAN MENGENAI KENYATAAN MENGENAI 

CAJ BERGANDA YANG DIKENAKAN OLEH IWK 

 

KUALA LUMPUR: Indah Water Konsortium Sdn Bhd (IWK) ingin memperbetulkan dakwaan 

pelanggan-pelanggan di kawasan Ipoh dan Bidor yang mengatakan IWK telah mengenakan 

caj berganda untuk perkhidmatan pembetungan.  

Terdapat dua jenis sistem pembetungan di Malaysia, iaitu perkhidmatan bersambung dan 

perkhidmatan pengosongan tangki septik individu. Bagi perkhidmatan bersambung untuk 

kategori domestik, pelanggan akan dikenakan caj sebanyak RM2-8 sebulan. Jika terdapat 

sebarang masalah sekatan di paip pembetungan persendirian, IWK akan mengenakan caj 

tambahan RM190.80 (termasuk GST) untuk mengeluarkan satu sekatan. 

Bagi perkhidmatan pengosongan tangki septik individu pula, pelanggan IWK akan dikenakan 

caj sebanyak antara RM2-RM6 sebulan untuk tempoh 2 tahun. Pelanggan juga diberi pilihan 

untuk membuat bayaran penuh selepas perkhidmatan diberikan.  

Dakwaan ini dilaporkan dalam suratkhabar berbahasa Cina yang memetik wakil DAP, Wong 

Kah Woh sebagai berkata, IWK telah mengenakan caj berganda sebanyak RM150 untuk 

perkhidmatan pembetungan bagi penduduk di sekitar Ipoh dan Bidor.  

Sehubungan itu, wakil IWK di Ipoh sedia berjumpa dengan pihak DAP untuk menjelaskan isu 

berkenaan, di samping mendapatkan maklumat lanjut mengenai sebarang aduan yang 

diterima DAP berkaitan caj perkhidmatan IWK.  

 

Dikeluarkan oleh:  
Jabatan Komunikasi Korporat, Indah Water Konsortium 

 

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Wan Esuriyanti Wan Ahmad di talian 012-271 8095 
atau Shahrul Nizam Sulaiman di talian 016-207 3727  

atau e-mel kepada esuriyanti@iwk.com.my atau sharuls@iwk.com.my 
 

 
 
MENGENAI KAMI 
Indah Water Konsortium Sdn Bhd (‘IWK’) ialah sebuah syarikat perkhidmatan pembetungan nasional 
milik  Menteri Kewangan Diperbadankan yang bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan 
pembetungan untuk 24 juta pengguna.Tumpuan utama syarikat adalah pengendalian operasi dan 
penyelenggaraan 6,681 buah loji olahan awam, 19,003 km panjang rangkaian paip pembetungan bawah tanah. 
IWK mempunyai modal insan dalam pelbagai bidang, kepakaran teknikal, proses olahan, aset strategik, sistem 
dan peralatan. Kepakaran lain IWK ialah perancangan dan kejuruteraan, perakuan pembangunan sistem 
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pembetungan, proses reka bentuk, penilaian persekitaran, audit teknikal, kajian bahaya dan kebolehgunaan 
serta khidmat runding pengurusan projek. 
 

Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web kami di www.iwk.com.my 


